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\i Określnik \a -- pielęgniarstwo \i obejmuje rolę
pielęgniarstwa w postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i
zapobiegawczym.
\i Określnik \a -- pielęgniarstwo \i stosuje się do opieki
pielęgniarskiej wraz z techniką i zabiegami pielęgniarskimi.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with diseases for nursing care and techniques in their management. It
includes the nursing role in diagnostic, therapeutic, and preventive
procedures.

subhead only; includes "nursing care" by professional nurse or physicianAnnotation prescribed home programs; see MeSH scope note in Introduction; indexing
policy: Manual 19.8.48; DF: /nurs or /NU

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.48

Określnik stosowany z nazwami chorób w odniesieniu do opieki pielęgniarskiej i
technik postępowania pielęgniarskiego. Obejmuje rolę pielęgniarki w
procedurach diagnostycznych i leczniczych oraz profilaktyce. Pojęcie zawiera
opiekę pielęgniarską zapewnianą zarówno przez zawodowe pielęgniarki, jak i
nieprofesjonalistów, na przykład członków rodziny. W charakterystyce
powszechnie łączy się nazwę choroby lub zabiegu doprecyzowaną określnikiem
--pielęgniarstwo z jednym ze szczegółowych deskryptorów z zakresu
pielęgniarstwa, jak w przykładach poniŜej: NURSING, PRIVATE DUTY; HOME
NURSING:

•

Nursing care in gout.
GOUT / * nursing

•

Nursing care during cerebral ventriculography.
CEREBRAL VENTRICULOGRAPHY / * nursing

•

Private duty nursing in paraplegia.
PARAPLEGIA / * nursing
NURSING, PRIVATE DUTY

•

Home nursing in parkinsonism.
PARKINSON DISEASE / * nursing
HOME NURSING
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